
  
۱ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوره هاي دکتريآموزشی و پژوهشی یوه نامه ش    
 آموزشی وتحصیالت تکمیلی امورمدیریت 

 نخستویراست 

 1398پاییز 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 1398 پاییز
 

۱ 

 هرست ف
 صفحه  عنوان                                                                                   

  4-3         (مقدمه و تعاریف) فصل اول 
 :  مقدمه 1ماده 
 :  تعاریف 2ماده 
  Ph.Dدوره دکتري  -۱-۲
   هدف از ایجاد دوره دکتري -2-2
  هاي دوره دکتريمحور اصلی فعالیت -3-2
  مراحل دوره  -4-2
 امتحان جامع -5-2
 پیشنهاد پژوهشی-6-2

 9-5                   فصل دوم (مرحله آموزشی)   
 پذیرش: شرایط 3ماده 
 انتخاب اساتید راهنما:4ماده 

 نحوه انتخاب استاد راهنما -1-4بند  
  زمان تعیین استاد راهنما-2-4بند              

 انتخاب یا تغییر استاد راهنماي اصلی-3-4بند              
 : ضوابط ناظر بر مرحله آموزشی 5ماده 

 تعداد واحدهاي درسی -1-5بند 
 حداقل نمرات قبولی در دروس-2-5بند 

 ی واحدهاي جبران-3-5بند  
 مرخصی -4-5بند 
 حضور وغیاب  -5-5بند 
 انصراف از تحصیل  -6-5بند 
 زبان انگلیسی   -7-5بند 

 
 :امتحان جامعشرایط و نحوه برگزاري : 6ماده

 امتحان جامع ضوابط برگزاري  -1-6بند
  امتحان جامعاعالم قبولی در  -2-6بند

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 1398 پاییز
 

۲ 

 

 صفحه  عنوان                                                                                   

                                                  13-10                                                                                     فصل سوم (مرحله پژوهشی)     
 

 Research Proposal): دفاع از پیشنهاد پژوهشی 7ماده
 د پیشنهاد پژوهشی دانشجو ییحداکثر زمان تا -1-7بند 
  اعضاي کمیته پیشنهاد پژوهشی -2-7بند 
 پژوهشی پیشنهادعدم موفقیت در دفاع از  -3-7بند 
 تکمیلیاعالم نتیجه دفاع از پیشنهاد پژوهشی به مدیریت تحصیالت  -4-7بند 

 
 رساله  : تدوین و دفاع از8ماده 

 دوره دکتري دانشجو در مرحله پژوهشی نامثبتزمان  -1-8بند  
 پژوهشی  ۀتعداد واحدهاي رساله در مرحل -2-8بند 
 هاي پژوهشی دانشجو مسئولیت هدایت فعالیت -3-8بند 
 دانشجو در تدوین رساله رصد پیشرفت  -4-8بند 
 غیرقابل قبول پیشرفت دانشجوارزیابی  -5-8بند 
 قابلیت دفاع از رساله دانشجو کننده مراجع تعیین -6-8بند 
 رط الزم براي اخذ مجوز دفاع از رساله دکتريش -7-8بند 
  کمیته داوران حداقل زمان ارائه رساله به -8-8بند 
 تحصیالت تکمیلی  آموزشی وزمان اعالم برگزاري دفاع از رساله به مدیریت  -9-8بند 
  کمیته دفاع از رساله  -10-8بند 
 نحوه ارزیابی رساله   -11-8بند 
 نحوه اعالم پذیرش رساله -12-8بند 
 هاي پژوهشی دانشجوي دکتري حق امتیاز پژوهشگاه از کلیه فعالیت -13-8بند 

 

 15-14                                                                    فصل چهارم  (مهلت زمانی تحصیل)     
 دردوره دکتري: تحصیل  زمانیمدت  - 9ماده 

   مدت مجاز تحصیل -1-9بند 
 

 سایر موارد – 10ماده 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 1398 پاییز
 

۳ 

 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 مقدمه و تعاریف                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 1398 پاییز
 

٤ 

 :مقدمه : 1ماده 
وزارت علوم، دوره دکتري آموزشی و پژوهشی  نامهآییندر تکمیل مصوبات مندرج در  نامهشیوهاین 

، نیاز به نامهشیوهمطروحه خارج از این باشد. موارد االجرا میتحقیقات و فناوري است و مفاد آن الزم
 خواهند داشت.را شوراي آموزشی پژوهشگاه  در  بررسی و تصویب

 

  :تعاریف : 2ماده 
اي انجامد و مجموعهباالترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك می :Ph.Dدوره دکتري  -1-2بند 

 هاي آموزشی و پژوهشی است.هماهنگ از فعالیت
 

خاص و آشنا  رشتهبه آثار علمی در یک  پس از تسلطتربیت افرادي است که  :هدف از ایجاد دوره دکتري  -2-2بند 
هاي یابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمینههاي پیشرفته تحقیق و دستشدن با روش

ی در جهان دانش یهاموثر بوده و به تازه در رفع نیازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش در رشته تخصصی خود، ،مختلف
 و فناوري دست یابند.

 

 در یک رشته خاص است. از این مهارت و دانش الزمپژوهش و کسب  :دکتريهاي دوره محور اصلی فعالیت -3-2بند 
به  حصول، تا راه را براي است تخصصی دانشجویان این دوره -هاي علمیبرطرف کردن کاستیابزاري براي آموزش  رو

 اهداف دوره هموار سازد.
 

 :شودمیدوره دکتري به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم  :مراحل دوره -4-2بند 
امتحان جامع  و گذراندن کلیه دروسشامل مراحل و گردد میاز زمان پذیرفته شدن دانشجو آغاز  :مرحله آموزشی

 .باشدمی
 

 پذیرد. میپس از گذراندن امتحان جامع آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان  :مرحله پژوهشی
 

شده  16از دروس آموزشی با میانگین نمره حداقل  واحد 12دانشجویی که موفق به گذراندن  :امتحان جامع -5-2بند 
تواند در اولین فرصت در امتحان جامعی که به پیشنهاد میباشد و همچنین درس سمینار را نیز با موفقیت گذرانده باشد، 

 نماید. نامثبتشود میاستاد راهنما، توسط پژوهشکده برگزار 
 

استاد راهنما  با تائیددانشجو موظف است از نیمسال دوم تحصیلی بر روي موضوعی که  پیشنهاد پژوهشی: -6-2بند 
 امتحانقبولی در  از دو نیمسال بعدتا حداکثر براي او مشخص شده مطالعه کرده و پیشنهاد پژوهشی خود را تهیه نموده و 

 . خود دفاع کنددر حضور کمیته داوران از پیشنهاد پژوهشی  جامع
 

موضوع رساله دکتري صورت  تعییننام دانشجو در رساله دکتري، پس از قبولی در امتحان جامع و ثبت رساله: -7-2بند 
 پذیرد. می
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 :دانشجو پذیرش شرایط :3ماده 
  

 نامه دوره دکتريآیینو مطابق با قوانین و مقررات  آموزش عالی پذیرش درو اختصاصی داشتن شرایط عمومی  -1-3بند 
 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ، تحقیقات و فناوريوزارت علوم

 برخورداري از مزایاي یا وسازمان سنجش آموزش کشور و متمرکز نیمه دکتري ةدورورودي  قبولی در آزمون  -2-3بند 
 ؛در مصاحبهاحراز صالحیت علمی  و "استعداد درخشان نامهآیین"

پژوهشکده  میید شوراي علیبه پیشنهاد ریاست پژوهشکده مجري دوره و با تا کننده اعضاي کمیته مصاحبه -3-3بند 
 شود. می مصاحبه برگزار، و یا نماینده ایشانپژوهشگاه مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی انتخاب شده و با حضور 

ود را دارند، منوط به هاي تحصیلی امکان ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه خآموختگان کلیۀ رشتهدانش  -4-3بند 
 ز شرایط علمیِ امتحان ورودي باشند.اینکه حای

مصوب  نامهآیینآخرین اساس  بر ،دانشجویان مشغول به تحصیل درخارج از کشور به داخلپذیرش و انتقال  -5-3بند 
 .پذیردمیصورت  عتفوزارت 

 

 :اساتید راهنما :4ماده 
 

شوراي علمی موافقت کتبی استاد و تصویب  ،تقاضاي دانشجو بر بنااستاد راهنما  نحوه انتخاب استاد راهنما:-1-4بند
 _ وزارت عتف در خصوص شرایط استاد راهنما نامهآییناساس ضوابط و مقررات پژوهشی مندرج در  بر _وهشکده پژ

 .گرددتعیین می
 اینصورت غیر درمشخص شود؛  دانشجوبدو ورود در المقدور باید حتی  استاد راهنما ان تعیین استاد راهنما:مز -2-4بند 

تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه معرفی آموزشی و نیمسال دوم تحصیلی، تعیین و به مدیریت پایان الزم است حداکثر قبل از 
 شود.

، پژوهشکده میشوراي عل تاییدیا نماینده وي با  در صوت عدم تعیین استاد راهنما در بدو ورود، ریاست پژوهشکده و
 .داشتبرعهده خواهد  دومظایف استاد راهنما را حداکثر تا پایان نیمسال و

 انتخاب یا تغییر استاد راهنماي اصلی: -3-4بند 
وزارت عتف، از میان اعضاي  نامهآیینو موافقت استاد راهنما و طبق  استاد راهنماي اصلی به درخواست دانشجو -1-3-4
پژوهشکده تعیین  میشوراي عل تاییدحداقل استادیاري و با  میبا مرتبه علخارج از پژوهشگاه،  و یاپژوهشگاه علمی هیات

 .شودمی
حداقل سه سال تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی سابقه اساتید راهنما با مرتبه استادیاري باید داراي  -2-3-4

  باشند. را دارا حداقل دو دانشجو در دوره کارشناسی ارشد
 متقاضی در صورت تمایل استاد راهنما و یا دانشجو نسبت به تغییر استاد راهنما، باید مراتب طی درخواست کتبی -3-3-4

زمانی کل  پژوهشکده، با رعایت سقف میصورت موافقت و تصویب شوراي عل در پژوهشکده اعالم گردد،می به شوراي عل
 میشوراي عل تاییدس از تعیین استاد راهنماي جدید باید پاز است. دوره دکتري براي دانشجو، تغییر استاد راهنما مج

 . برسدپژوهشگاه  تحصیالت تکمیلیآموزشی و مدیریت پژوهشکده به اطالع 
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  :: ضوابط ناظر بر مرحله آموزشی5ماده 
 واحدهاي درسی: تعداد -1-5بند 

            واحد است که از این  36حداکثر دکتري  ةدور بدون احتساب واحدهاي جبرانی مجموع واحدهاي درسی -1-1-5
 نمایند،می نامثبتدانشجویانی که براي دوره دکتري واحد آن پژوهشی است.  24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12 تعداد،

شوراي  مصوبِ ۀراهنما مطابق برنام نظراستاد واحد درسی را با 18تا 12مورد نیاز رشته موظفند  بسته به میزان دروسِ
 ند.ندر مدت مجاز دوره، با موفقیت بگذراپژوهشکده  میعل

واحد درسی از دروس مرحله  10تا  6در مرحله آموزشی، دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  -2-1-5
 -موارد خاصید یتاواحد باشد. ( 6کمتر از تعداد واحدهاي درسیِ باقی مانده ، مگر آنکه نماید نامثبتآموزشی را انتخاب و 

 )دارد. کدهپژوهش میعلنیاز به مجوز شوراي  -یا بیشتر اخذ واحد کمتر
از شروع ترم تحصیلی  ، حداکثر سه هفته بعدانتخاب واحد دانشجویانامضاء شده  واي تایپ هضروري است برگه -3-1-5

 ارسال گردد. مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به 
 

 :قبولی در دروس حداقل نمرات -2-5بند 
است.  20از  16 ةکل قابل قبول نمر است و حداقل میانگینِ 20از  14 نمرة ،حداقل نمره قبولی در هر درس  -1-2-5

 .شودمحاسبه می (به غیر از دروس جبرانی) شده دهیگذران آموزشیِاصلیِ  واحدهاي نمرهساس ا این میانگین صرفاً بر
واحد آموزشی  6بایست بنابر تشخیص استاد راهنما حداکثر می، دانشجو 16از  در صورت کسب میانگین کمتر -2-2-5

 .توجه به سقف زمانی مرحله آموزشی، براي جبران میانگین کل بگذراند را با
 16 کمتر ازیا در کل مرحله آموزشی  (متوالی یا غیرمتوالی)هاي دروس در دو نیمسال چنانچه میانگین نمره -3-2-5

 شود.از ادامه تحصیل محروم می، دانشجو باشد
مدیریت ضروري است برگه هاي مربوط به نمرات دانشجویان، حداکثر یک ماه بعداز پایان ترم تحصیلی به  -4-2-5

 ارسال گردد . تحصیالت تکمیلیآموزشی و 
 گردند. میشوند در معدل محاسبه نمیدروسی که بعداز امتحان جامع اخذ  -5-2-5

 
 جبرانی:واحدهاي  -3-5بند 

موظف است به  ،الزم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد اگر دانشجویی، تعدادي از واحدهاي درسیِ -1-3-5
 .نماید مرحله آموزشی جبران در واحد خواهد بود 10که حداکثر کمبود واحدهاي درسی خود را  استاد راهنماتشخیص 

 دانشجو اعالم نماید.  نامثبتبرگه  اصلی بودن درس را درربط موظف است جبرانی یا پژوهشکده ذي -2-3-5
 است. 20از  14بدون احتساب در میانگین کل دانشجو  ،در هر درس جبرانی حداقل نمره قبولی -3-3-5

با رعایت سقف  _یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی  ،واحد جبرانی 8به ازاء گذراندن حداقل  -4 -3-5
  شود.افزوده می _کل سنوات دوره 
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 :مرخصی -4-5بند 
تواند دانشجو می گردد.هاي وزارت عتف، مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی محسوب مینامهنییبا توجه به آ -1-4-5

پس از براساس ضوابط داخلی پژوهشکده و درخواست مرخصی تحصیلی را به پژوهشکده مربوطه اعالم نماید. این تقاضا 
به مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه پس از درج در برگه انتخاب واحد،  پژوهشکده میموافقت شوراي عل

 گردد. می اعالمدانشجو  پرونده و کارنامه تحصیلیدر  به منظور درج
پژوهشکده بستگی  میبه تصمیم شوراي عل ،صیلی مجازتعداد و توالی مرخصی با در نظر گرفتن سقف سنوات تح -2-4-5

 خواهد داشت. 
با  مکاتبهمعالجه درمانی از طریق مرخصی براي و درخواست  وزارت عتف نامهآیین مطابقمرخصی زایمان  -3-4-5 

 د.نگردو جزیی از سنوات تحصیلی محسوب نمی هشدبررسی  وزارت عتف شوراي بررسی موارد خاص
 

 :وغیاب حضور -5-5بند 
ها غیبت نماید یا در جلسه چناچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی بیش از سه شانزدهم در هریک از کالس -1-5-5

   شود.می، این غیبت غیرموجه تلقی شده و آن درس حذف نکندشرکت  دروسامتحان پایانی 
به تشخیص بدون عذر موجه ( یا منقطع )(چه به صورت ممتد و نیمسال تحصیلی  دودر بیش از  چنانچه دانشجویی -2-5-5

 محروم خواهد شد. ة دکترياز ادامه تحصیل در دور ،نداشته باشد نامثبت شوراي علمی پژوهشکده)
تواند به کارِ خارج از پژوهشکده بپردازد. دانشجو نمیتمام وقت است و  در پژوهشگاه  تحصیل در دوره دکتري -3-5-5

، به منزله انصراف از و اطالع مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ید پژوهشکدهیتا اشتغال خارج از پژوهشکده بدون
 باشد.                                 تحصیل می

 

 :انصراف از تحصیل -6-5بند 
پژوهشکده  میید شوراي علیاز بررسی و تا بعد بایددانشجو، موضوع توسط در صورت درخواست انصراف از تحصیل -1-6-5

مدیریت آموزشی و تحصیالت  تاییدشود. پس از به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه ارجاع داده 
به حوزه معاونت  هاي مالی دریافت شده از جمله کمک هزینه تحصیلی و ... عودت حمایتتکمیلی، دانشجو به منظور 

 گردد. میمعرفی  مالی _اداري 
پژوهشکده، میخاص که انصراف از تحصیل خارج از اختیار دانشجو باشد، پس از موافقت شوراي علدر موارد -2 -6-5

شود و این شورا در خصوص معافیت (تمام یا بخشی از آن) و یا عدم میموضوع در شوراي آموزشی پژوهشگاه مطرح 
 گیري خواهد کرد.دانشجو تصمیم از عودت مبلغ دریافتیمعافیت 

 

  :انگلیسیزبان  -7-5بند 
را به مدیریت امور آموزشی و  وزارت عتف تاییدمدرك معتبر و مورد تا قبل از پایان مرحله آموزشی، باید دانشجو   

 تحصیالت تکمیلی ارائه دهد. 
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 :امتحان جامعشرایط و نحوه برگزاري  :6ماده
 : امتحان جامعضوابط برگزاري  -1-6بند

 شود. میبرگزار  _پژوهشکده براساس ضوابط داخلی هر _ علمی پژوهشکدهزیر نظر شوراي امتحان جامع  -1-1-6
 : باشدمیبه شرح زیر کمیته امتحان جامع  -2-1-6

 (حضور الزامی) ؛استاد راهنما -
  ؛استاد راهنماي دوم یا مشاور -
 (حضور الزامی) وي؛ریاست پژوهشکده یا نماینده  -
داخل و یا خارج از  علمیهیاتاعضاي  میان از _پژوهشکده میشوراي عل تاییدو  به پیشنهاد استاد راهنماکه  دیگرنفر سه -

 این اعضاءاز  نفر دو(حضور حداقل د. نشومیانتخاب  _پژوهشگاه که حداقل یکی از آنها باید داراي مرتبه دانشیاري باشد
 است)میالزا

 کند.مینفر رسمیت پیدا  4جلسه با حضور حداقل  -3-1-6
 تواند از پایان نیمسال دوم تا پایان نیمسال چهارم در امتحان جامع شرکت کند. میدانشجو -4-1-6
موزشی و آمراتب را کتباً به مدیریت قبل از برگزاري امتحان جامع، یک ماه پژوهشکده موظف است حداقل  -5-1-6

 تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه اطالع دهد.
  :جامعامتحان اعالم قبولی در  -2-6بند

در امتحان جامع را حداکثر دو هفته پس از برگزاري  نتیجه قبولی یا عدم قبولی دانشجوپژوهشکده موظف است  -1-2-6
  نماید. اعالممدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه امتحان، به 

شرکت  ن امتحان جامعآزمودر یک بار دیگر مجاز است در صورت عدم قبولی در امتحان جامع، دانشجو فقط  -2-2-6
   نماید.

پس از دو بار شرکت در امتحان جامع و عدم قبولی، دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري محروم خواهد  -3-2-6
  .از یک نیمسال تحصیلی باشد بیشترفاصله زمانی دو امتحان نباید ، شد

اعضاء،  نیاز به تغییر. در صورت کرددر صورت برگزاري مجدد امتحان جامع، اعضاي کمیته داوران تغییر نخواهد  -4-2-6
 پژوهشکده برسد. میشوراي عل تاییدباید به  ، ترکیب جدید کمیته داورانمیصالحیت عل

تحصیلی، بدون تغییر و  چهارمالزم به ذکر است آخرین مهلت قبولی در آزمون امتحان جامع پایان نیمسال  -5-2-6
 مستقل از گذراندن واحدهاي جبرانی است.

دانشجویانی که امتحان جامع را با موفقیت گذرانده باشند و به هر دلیل از ادامه تحصیل منصرف شوند، یا موفق  -6-2-6
ژوهشگاه و انجام مراحل تسویه حساب ایشان توسط مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پ تاییدبا  به اتمام دوره نشوند،

به  )براساس کارنامه تحصیلی دانشجو(مبنی بر گذراندن دوره آموزشی اي گواهینامهدر صورت درخواست  مربوط به انصراف،
 ارائه خواهد شد.  آنان
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 سومفصل 

 مرحله پژوهشی
 
 

 باشد؛ میمرحله پژوهشی شامل موارد ذیل 
 (Research Proposal): دفاع از پیشنهاد پژوهشی 7ماده
 رساله  : تدوین و دفاع از8ماده 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  

 
 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 1398 پاییز
 

۱۱ 

 :)Research Proposal(: دفاع از پیشنهاد پژوهشی 7ماده
با در نظر گرفتن سقف سنوات تحصیلی حداکثر تا دانشجو  :پیشنهاد پژوهشی دانشجو تاییدحداکثر زمان  -1-7بند 

در پیشنهاد پژوهشی خود  ازباید ، علوم، تحقیقات و فناوري)(در چهارچوب مقررات وزارت امتحان جامع  پس از دو نیمسال 
 د برساند.به تایی "کمیته پیشنهاد پژوهشی"حضور 

  شوند. میهمانند اعضاي کمیته امتحان جامع انتخاب   :پژوهشی پیشنهاداعضاي کمیته  -2-7بند 
داوران درخواست تصحیح پیشنهاد که اعضاء کمیته درصورتی :پیشنهاد پژوهشی برگزاري مجدد دفاع از -3-7بند 

فرصت دارد تا   _با رعایت سقف سنوات تحصیلی _ پژوهشی رساله را داشته باشند، دانشجو حداکثر یک نیم سال تحصیلی
جلسه دفاع پس از دو بار شرکت در  دفاع نماید.پیشنهاد پژوهشی خود  ازدر جلسه بعدي و اعمال اصالحات با رفع نواقص 

تواند گواهی و در صورت درخواست کتبی می شده از ادامه تحصیل محروم ، دانشجو و عدم قبولیاز پیشنهاد پژوهشی 
 مبنی بر گذراندن دوره آموزشی دریافت نماید.

پژوهشکده موظف است  :تحصیالت تکمیلی آموزشی و اعالم نتیجه دفاع از پیشنهاد پژوهشی به مدیریت -4-7بند 
مدیریت به پس از برگزاري جلسۀ دفاع،  دو هفتهظرف مدت را حداکثر  دانشجو پیشنهاد پژوهشی یدیتایا عدم  تائید نتیجه

 ارسال نماید.آموزشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه 
 

 :رساله دفاع ازشرایط تدوین و  :8ماده 
قبولی  ، پس ازدوره دکتري دانشجو در مرحله پژوهشی نامثبت :دانشجو در مرحله پژوهشی نامثبتزمان  -1-8بند  

 گیرد.صورت میامتحان جامع  در
واحد  24تا  18 پژوهشی حداکثر ۀتعداد واحدهاي رساله در مرحل :تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشی -2-8بند 

 است. 
هاي علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تمام فعالیت ي پژوهشی:هافعالیتمسئولیت هدایت  -3-8بند 

  راهنما صورت گیرد.اساتید  /استادتدوین رساله، باید با هدایت و نظارت 
 راي بررسی پیشرفت کار پژوهشی و بررسی موانع احتمالی در ادامه کار،ب رصد پیشرفت در تدوین رساله: -4-8بند 

اي مرکب از استاد کمیته تاییدسمینار و گزارش، پیشرفت کار خود را به  یهدانشجو موظف است حداقل سالی یک بار با ارا
کننده  تاییدکمیته داوران نفر از اعضاي  2حداقل  وي،مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یا نماینده  راهنما،

اعالم  و تحصیالت تکمیلی به مدیریت آموزشی هباید از طرف پژوهشکده مربوطه بررسی . نتیجبرساندپیشنهاد پژوهشی 
 گردد.

در صورتی که براي دو سال متوالی نتیجه ارزیابی غیرقابل قبول  ارزیابی غیرقابل قبول پیشرفت دانشجو:-5-8بند 
عهده شوراي آموزشی  بر دانشجوگیري در خصوص بررسی علل عدم موفقیت دانشجو و ادامه تحصیل اعالم گردد، تصمیم

 پژوهشگاه خواهد بود.
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ید کیفیت علمی و صحت مطالب یو تا تدوین رساله با :مراجع تعیین کننده قابلیت دفاع از رساله دانشجو -6-8بند 
 .رساله خواهد بودکمیته داوران رساله دانشجو قابل دفاع در حضور ، پژوهشکدهمیشوراي عل و استاد راهنما توسطآن 
ه با درج مستخرج از رسال مقالهاشتن حداقل یک د:  رساله دکتريمجوز دفاع از  براي اخذو کافی شرط الزم  -7-8بند 

داشتن  . است شرط الزم براي اخذ مجوز دفاع از رساله المللیبا اعتبار بین میمجالت علدر  نام دانشجو و نشانی پژوهشگاه
و یا تائیدیه دو متخصص بین المللی در رشته مورد  _بعد از اجراي اصالحات مدنظر مجله_تائیدیه اي مبنی بر پذیرش مقاله 

بوده اما تاریخ اعالم         دفاع از رساله شرط کافی براي المللی نظر درخصوص قابلیت انتشار مقاله در مجالت معتبر بین
  . فارغ التحصیلی رسمی دانشجو بعد از انتشار مقاله در مجالت معتبر بین المللی خواهد بود

به  ،حداقل یک ماه قبل از تاریخ دفاع بایدرساله  :توسط دانشجوداوران  کمیتهرساله به  ارسالداقل زمان ح -8-8بند 
 گردد. ارسالپژوهشکده تعیین شده است میداوران که توسط شوراي عل کمیته

پژوهشکده موظف است،  :تحصیالت تکمیلی امور آموزشی و اعالم برگزاري دفاع از رساله به مدیریت نحوه -9-8بند 
مدیریت را به  از رساله کمیته دفاعمیاسا ودانشجو، تاریخ برگزاري  ۀدفاع از رسال جلسه قبل از برگزاريیک  ماه حداقل 

 اعالم نماید.پژوهشگاه  آموزشی و تحصیالت تکمیلی
  :رسالهدفاع از  کمیته -10-8بند 

 :رساله به شرح زیر است اعضاي کمیته دفاع از -1-10-8
 است) می(بدون حق راي و حضور ایشان الزااستاد راهنما  -1
 نیست) می(بدون حق راي و حضور ایشان الزااساتید همکار یا مشاور  -2
 است) می(بدون حق راي و حضور ایشان الزا ويمدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یا نماینده  -3
شوراي  تاییدبه پیشنهاد استاد راهنما و  پژوهشگران داخل یا خارج از کشورو یا  علمیهیاتنفر از اعضاي  3حداقل  -4
 که حداقل یکی از آنها از اعضاي پژوهشگاه نباشد.  پژوهشکده میعل

 به غیر از استاد راهنما است. ويریاست جلسه برعهده مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و یا نمایندة  -2-10-8
شامل ( تن دیگر از اعضاي هیات داوران 3و حداقل  ، رئیس جلسهه با حضور استاد راهنمالسه دفاع از رسالج-3-10-8

 یابد. ، رسمیت میباشندکه داراي حق راي میحداقل یک ممتحن خارج از پژوهشگاه با درجه حداقل دانشیاري) 
 

  :نحوه ارزیابی رساله -11-8بند 
هاي پژوهشی انجام شده، میزان نوآوري، چگونگی دفاع از یافته پژوهش میارزیابی رساله بر اساس کیفیت عل -1-11-8

 شود:شود و نتیجه آن به یکی از دو صورت زیر تعیین میو نحوة نگارش رساله انجام می
 قبول (با درجه عالی، بسیار خوب، یا خوب) -
 غیرقابل قبول -

 است داوران کمیته دوسوماي موافق حداقل رنیازمند رساله، بودن قبول قابل گیري در خصوص الك تصمیمم -2-11-8
 .است راي موافق اکثریت نسبی آنها دهی منوط بهو امتیاز 
  :شودمیشود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام میمحاسبه ننمرات نمره رساله در میانگین کل  -3-11-8

 ) 16مردود (کمتر از  :الف
 )20تا  19، عالی ()99/18تا  18(، خیلی خوب )99/17تا  16ب: قبول با درجه خوب (
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ارزیابی شود، دانشجو مجاز است طی  "غیر قابل قبول" داوران کمیتهبنا به تشخیص  چنانچه رساله دانشجو -4-11-8 
اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفاً  تجاوز نکند) (به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیلحداکثر شش ماه 

 دیگر از آن دفاع نماید. براي یک بار 
  دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. ارزیابی شود  "غیر قابل قبول" دو بار رساله دانشجو چنانچه -5-11-8
 از رساله است.  "درجه قبولی"کسب  باآموختگی، روز دفاع تاریخ دانش -6-11-8

 

 نحوه اعالم پذیرش رساله: -12-8بند 
از  پسیک هفته بایست حداکثر میاست داوران رسیده  کمیتهنهاییِ گزارش دفاع از رساله که به امضاء  راي -1-12-8

 گردد. توسط پژوهشکده به مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال  ،تاریخ دفاع
 خواهد بود.  ایشانتوسط التحصیلی فارغانجام کامل مراحل دانشجو منوط به براي التحصیلی صدور گواهی فارغ -2-12-8
 رساله درج شود. اتباید در نخستین صفح گزارش دفاع از رساله -3-12-8
شود. در موارد استثنایی که در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی می رساله نامثبتعدم  -4-12-8
رساله  نامثبتدر با موافقت پژوهشکده  تواندمی ،داشته باشد ی (به تشخیص شوراي علمی پژوهشکده)عذر موجه دانشجو

 .تأخیر داشته باشد
  :ي پژوهشی دانشجوي دکتريهافعالیتحق امتیاز پژوهشگاه از کلیه  -13-8بند 

چاپ مقاالت پژوهشی، اختراع، اکتشاف و سایر موارد ، از جمله ي پژوهشی دانشجوي دکتريهافعالیتحق امتیاز کلیه 
 باشد. میمستخرج از رساله براي پژوهشگاه محفوظ 
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 چهارمفصل 

 مهلت زمانی تحصیل
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  :دردوره دکتريتحصیل  زمانیمدت  :9ماده 

 مدت مجاز تحصیل:  -1-9بند 
تجربی است.  سال براي موضوعات تجربی 5براي موضوعات نظري و  سال 4 دکتريمدت مجاز تحصیل در دوره  -1-1-9

 شود. میپژوهشکده تعیین  میشوراي عل تاییدیا نظري بودن رساله براساس نظر استاد راهنما و 
پژوهشکده و شوراي آموزشی پژوهشگاه  میشوراي عل تاییدی به پیشنهاد استاد راهنما و پس از یدر موارد استثنا  -2-1-9

 شود. مینیمسال به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه  دوحداکثر تا 
 باشد.نیمسال) می 6سال ( 3حداقل مدت تحصیل در دوره دکتري  -3-1-9
نیمسال تحصیلی  4حداکثر  _بدون احتساب مرخصی زایمان و معالجه درمانی_ طول مدت مجاز مرحله آموزشی -4-1-9

 .شودست. چنانچه دانشجو نتواند در این مدت، مرحله آموزشی را به پایان برساند، از ادامه تحصیل محروم میا
(بدون احتساب مرخصی   مجازچنانچه دانشجو نتواند رساله خود را در حداکثر مدتدر مرحله دفاع از رساله،  -5-1-9

   شود.محروم میدکتري از ادامه تحصیل در دوره  تکمیل و از آن دفاع نماید، درمانی) زایمان و معالجه
 

  :سایر موارد :10ماده 
عهده مدیریت آموزشی و تحصیالت  بر نامهشیوهتفسیر در خصوص این تعبیر و مراحل و هرگونه  مینظارت بر تما -1-10

 تکمیلی پژوهشگاه خواهد بود.
، راي شوراي آموزشی پژوهشگاه نافذ خواهد نامهآیینبینی نشده در در صورت بروز هرگونه اختالف و موارد پیش -2-10
 بود. 

  
از زمان ابالغ               تهیه شده و به تصویب شوراي آموزشی پژوهشگاه رسیده است و ماده  10 در نامهشیوهاین 

 االجرا خواهد بود. الزمبه بعد  1395-96براي دانشجویان ورودي سال تحصیلی 
 
 

 :منابع
 پژوهشگاه دانشهاي بنیادي1385آموزشی و پژوهشی دوره دکتري تابستان  نامهآیین -
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1395-96سال تحصیلی  Ph.Dآموزشی دوره دکتري تخصصی  نامهآیین -
 وزارت عتف درخصوص انتقال دانشجوي خارج از کشور به داخل 04/10/1389و  مورخ  /64149شماره  نامهآیین -
 آموزشی دوره دکتري تخصصی دانشگاه صنعتی شریف  نامهیینآ -
 آموزشی دوره دکتري تخصصی دانشگاه شهید بهشتی  نامهآیین -
 آموزشی دوره دکتري تخصصی دانشگاه تهران  نامهآیین -

 


